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S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 20 şi 21   

martie 2019.  

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (PLx 80/2019). 

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PLx 

81/2019). 

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind 

reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 

precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale 

animalelor vii (PLx 111/2019). 

 4) Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (PLx 

95/2019). 

 5) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx 116/2019). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 6) Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor 

de importanţă naţională în domeniul energiei electrice (PLx 506/2018). 

 7) Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PLx 87/2019). 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 8) Documentul de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030 [COM(2019)22]. 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 9) Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PLx 

172/2018). 

 10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice (PLx 419/2018). 

 11) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (PLx 

208/2018). 

 12) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

(PLx 295/2018). 

 

 13) Diverse 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19 martie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 



8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
9. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
16. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 
 
 

  

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 19 martie 2019  la 

ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 17 

deputaţi din totalul de 20 deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor 

normative aflate pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.  

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe  

şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (PLx 80/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale domnul Claudiu-Sorin Roşu-Mareş - secretar de stat şi 

domnul Cristea Nicolae - consilier iar din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale doamna Carmen Elian - subsecretar de stat. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai, domnul deputat 

Toma Ilie, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, domnul deputat Bende Sandor şi doamna 

deputat Prună Cristina Mădălina. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente 

admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe  

şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 



pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PLx 

81/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale domnul Claudiu-Sorin Roşu-Mareş - secretar de stat şi  

domnul Cristea Nicolae - consilier iar din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale doamna Carmen Elian - subsecretar de stat. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente 

admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a 

carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea 

preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii (PLx 111/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale domnul Claudiu-Sorin Roşu-Mareş - secretar de stat şi 

domnul Movileanu Gelu - şef serviciu iar din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale doamna Carmen Elian - subsecretar de stat. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a  proiectului de Lege, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 

(PLx 95/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Mediului 

domnul Neculăescu Laurenţiu - secretar de stat, doamna Felicia Ioana - şef serviciu şi 

domnul Minchevici Victor - consilier. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi 

familie, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx 116/2019). 



 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Sănătăţii domnul Dumitrescu Dan - secretar de stat iar din partea Ministerului Turismului 

domnul Constantin Cristea - consilier. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul 

energiei electrice (PLx 506/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Culturii 

şi Identităţii Naţionale domnul Ieremia Ion Ardeal - secretar de stat, din partea Ministerului 

Energiei doamna Chiriac Cristiana - consilier, din partea Ministerului Economiei domnul 

Bogdan Andronic - secretar de stat iar din partea C.N.T.E.E. Transelectrica domnul Caraşol 

Marius Dănuţ - preşedinte, domnul Savu Adrian - membru directorat şi domnul Saragea 

Constantin - membru directorat. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar de  adoptare a  proiectului de 

Lege cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

(PLx 87/2019). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai.  

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport de respingere a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată cu Documentul de reflexie Către o Europă durabilă până în 

2030 [COM(2019)22]. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Dezvoltării şi Administraţiei Publice domnul Ciprian Roşca - secretar de stat şi doamna 

Florentina Ivean - consilier iar din partea Ministerului Economiei - doamna Niculescu Oana-

Marilena - consilier.     

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 



 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui proiect de opinie favorabil, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege privind modificarea 

şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 

turismului "Schi în România " (PLx 172/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Finanţelor Publice doamna Dragomirescu Viorica - consilier, din partea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale domnul Claudiu-Sorin Roşu-Mareş - secretar de stat, iar din 

partea Ministerului Apelor şi Pădurilor domnul Coroamă Daniel-Constantin - secretar de 

stat, domnul Iacob Dănuţ - director şi doamna Bratu Luiza - consilier. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână proiectului de Lege, propunere care 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 

asupra sistemului achiziţiilor publice (PLx 419/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Afacerilor 

Externe doamna Gabriela Ciot - secretar de stat, din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Achiziţii Publice domnul Bogdan Puşcaş - preşedinte, din partea Ministerului Transporturilor 

domnul Alexandru Răzvan Cuc - ministru  iar din partea Consiliului Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor doamna Florentina Drăgan - preşedinte. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână a proiectului de Lege, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale (PLx 208/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână a proiectului de Lege, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 



 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice (PLx 295/2018). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus propus amânarea cu o săptămână a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 20 martie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
9. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
16. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21 martie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  



3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
9. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
14. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
15. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
16. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
4. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


